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2017 blev året hvor Fishing Zealand gennemgik sin første evalue-
ring. Efter 5 års eksistens var tiden inde. Evalueringen viste bl.a. en 
imponerende eksponering som FZ har opnået over årerne – både 
i TV, radio, danske skrevne medier samt ikke mindst i de vigtige 
udenlandske fiskemagasiner. Derudover har det som altid været 
et særdeles spændende år med masser af aktiviteter og events. 
Det blev også året, hvor to kommuner valgte ikke at forlænge kon-
tingentet – men samtidigt blev der givet tilsagn om, at en anden 
kommune ville melde sig ind pr. januar 2018.

Samarbejdet ude i kommunerne mellem FZ og fiskeklubberne 
samt de lokale erhvervsdrivende blev styrket og udbygget i flere 
kommuner, hvilket er til alles fælles bedste. Vi ønsker ganske en-
kelt, at de lokale foreninger er med indover så mange arrangemen-
ter aktiviteter, som det er muligt. 

Denne årsrapport giver et overblik over de væsentligste ting, der 
skete i 2017.

Fishing Zealand
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Fishing Zealand tog i slutningen af 2016 initiativ til en arbejdsgrup-
pe, der skulle udarbejde et notat, som skulle indeholde en række 
anbefalinger til at udvikle havne- og molefiskeriet. 

Notatet opsummerer de mange potentialer i havne- og molefiske-
riet såvel som de forhindringer og udfordringer, der pt. er. Derud-
over indeholder notatet konkrete gennemgange af flere havnene 
i FZ-kommunerne, inkl. potentialer, udfordringer samt specifikke 
anbefalinger til deres udvikling. Det kan fx være øget adgang til nye 
områder eller etablering af fiskeplatforme, renseborde, formidling 
og meget mere. 

Fishing Zealand og DSF udgav havne-rapporten:

Udvikling af lystfiskeriet  
i havnene

Disse anbefalinger er tilvejebragt 
gennem samarbejde med et 
bredt netværk af havneansvar-
lige, turistråd, lokale lystfiskere, 
klubber og myndigheder. 

Notatet findes både i print og on-
line – den online udgave findes 
her:
http://fishingzealand.dk/wp-con-
tent/uploads/Havnenotatet.pdf
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I 2017 var Fishing Zealand igen travlt beskæftiget med at servicere 
danske og udenlandske medier og sørgede for en bred dækning i 
såvel nationale som internationale medier. 

Fishing Zealand medvirkede bl.a. også til den trykte fiskefolder til 
Nordkystens herlige fiskepladser. Fiskefolderne er vigtige redska-
ber for tilrejsende lystfiskere, der henviser til de givtige fiskepladser. 
Efterhånden har mange af FZ-kommunerne deres egne foldere – 
og de kan downloades her i PDF-format: http://fishingzealand.dk/
planlaeg-din-fisketur/oversigt-over-fiskepladser/

Fishing Zealand har samarbejdet med flere danske mediehuse, 
hvor der har været artikler i bl.a. Politiken og Berlingske Tidende, 
hvor artiklerne fortæller om og inspirerer til vores fælles interesse 
for lystfiskeri. Derudover har FZ medvirket i en lang række artikler 
i lokale aviser overalt på Sjælland – her har både vores vandpleje 
arbejde, børne & unge arrangementer samt vores mange fiske-
events tilegnet herboende og tilrejsende lystfiskere været nævnt.
Der har igen i år været stor fokus fra udlandet, hvilket har ført til 
artikler i de tyske fiskemagasiner Rute Und Rolle, FliegenFischen 
og Scale Magazine samt det tyske online magasin Dr. Catch. Der-
udover et par artikler i det svenske Fiskejournalen og endelig en 
artikel i det verdenskendte engelske Lonely Planet. 

Ved presse-turene finder FZ som oftest overnatning til journalister-
ne og stiller guider til rådighed. Journalisterne er her ofte i flere 
dage og skriver nogle fængslende beretninger om fiskeriet i de 
områder, de besøger. Derudover modtager de altid generel FZ-in-
fo samt FZ-magasinet, så alle er bredt informeret om, hvad FZ er 
for en størrelse. Dette er særdeles vigtigt, og mange journalister 
overraskes positivt over alle de fronter, som FZ arbejder på. Netop 
denne information er vi overbeviste bibringer journalisternes histo-
rier endnu mere inspiration og fortællelyst om fiskeriet på Sjælland 
– og ikke mindst giver dem lyst til at vende tilbage – hvilket vi har 
oplevet flere gange.

Presseture og mediedækning:

Igen i år stor synlighed i danske og 
udenlandske medier
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Omtale på anden vis:

FISKEguiden og Radio

Fishing Zealand står bag en programserie, som skal hverve og in-
spirere nye lystfiskere.

FISKEguiden er en programserie, som skal hjælpe folk godt i gang 
med deres lystfiskerkarriere. Værten i programmerne er tidligere 
projektleder i Fishing Zealand, Gordon P. Henriksen. Fiskeguiden 
er bl.a. finansieret af Fishing Zealand. Seneste program omhandle-
de aborrefiskeri og blev udgivet i 2017. Hele programserien findes 
her: https://www.youtube.com/user/danmarkssportsfisker 

Derudover har Gordon også været programvært for Radio 24/7, 
hvor han har en kendt person med ude at fiske. Programmer er 
ofte optaget i FZ-kommuner. Ligeledes deltog Gordon i et afsnit af 
Tv-programmet ”Nak og æd” – der blev optaget på Orø i Holbæk 
Kommune.
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af Peter W. Henriksen

Det er vigtigt for Fishing Zealand, at arbejdet med at sikre bedre 
vandløb og et bæredygtigt fiskeri hviler på et stærkt fagligt grundlag. 
Viden er det nødvendige fundament for at kunne vurdere effekter 
af arbejdet med miljøforbedringer, bæredygtigt fiskeri og udsætnin-
ger. Og det er en forudsætning for at kunne målrette indsatserne, 
sådan at vi får de bedst mulige resultater ud af indsatserne. 

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med kommunernes naturmed-
arbejdere i bl.a. Naturgrundlagsgruppen. Ligeledes er det naturligt, 
at arbejdet udføres i dialog med DTU Aquas biologer. Fishing Zea-
lands fiskebiolog er Peter W. Henriksen, der indsamler og bearbej-
der data, som kommunerne ikke ellers er forpligtet til at indsamle i 
henhold til lovgivningen. 

Tre indsatser 
Rådgivning til kommuner og foreninger med miljøarbejde, fiske-
pleje og fiskeriforvaltning. Bl.a. har FZ i 2017 indsamlet data og 
konklusioner om havørredbestandene til brug i arbejdet med be-
kendtgørelsen om fiskeri for Sjælland og Lolland Falster (frednings-
bestemmelser), der forventes færdig i 2018.

Overvågning af havørredbestandene. FZ har udviklet et overvåg-
ningsprogram, hvor der i samarbejde med foreningerne indsamles 
data om antallet af gydende havørreder i vandløbene. Derudover 
tager FZ skælprøver fra to bestande hvert år (i alt 100 skælprøver). I 
skællene kan bl.a. havørredernes alder og havoverlevelse aflæses. 

Skælprøver udtages i samarbejde med foreningerne fra moderfisk 
fra 5 af de 6 regioner, hvor der opfiskes havørreder til avl. På den 
måde får vi viden om bestandenes udvikling og behov for indsat-
ser. Der udgives hvert år en rapport med status, som kommuner 
og foreninger kan bruge i deres arbejde.

Fishing Zealand engagerer sig med forskere på området:

Fishing Zealand satser på en stærk 
naturfaglig profil
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Deltagelse i undersøgelsen af havørreders vandringer i Roskilde 
Fjord. FZ har i årene 2017 – 2018 ydet økonomisk og faglig hjælp 
til den store undersøgelse af havørredernes vandringer i fjorden. 
DTU Aqua leder undersøgelsen, der gennemføres med frivillige 
hjælpere fra Roskilde og omegns lystfiskerklub og foreningen til 
ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord. 

Når alle disse data lægges sammen med kommunernes egne un-
dersøgelser samt DTU Aquas arbejde med planer for fiskepleje, så 
er vi efterhånden ved at have en god basisviden om bestandenes 
tilstand og behovet for indsatser.

Samarbejdet med frivillige er afgørende
En helt fundamental forudsætning for indsatsen med indsamling 
af viden er samarbejdet med frivillige hjælpere i foreningerne. For-
eningerne kender deres vande og evt. problemer bedre end nogen 
andre. FZ sørger bl.a. for, at gydetællingerne sker på en standardi-
seret måde, så tallene fra de forskellige vandløb kan sammenlig-
nes. Et tæt samarbejde mellem FZ, foreningerne og kommunerne 
har allerede betydet, at der er sat endnu mere fart på udveksling af 
erfaringer, og foreningerne tager initiativ til restaureringsprojekter, 
fjernelse af spærringer og supplerende undersøgelser. 

Efter oprettelsen af Grusbanden er der skruet ekstra op for det prak-
tiske arbejde med restaurering. En tillægsgevinst ved foreningernes 
aktiviteter i felten er, at man nu og da opdager spærringer, spilde-
vandsudløb og andre forhold, som kræver en øjeblikkelig indsats 
fra kommunen. 
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Fishing Zealand har deltaget i flere 
konferencer i regi af Nordisk Mini-
sterråd. Den seneste blev afholdt 
i december 2016 i Jönköping, og 
blev ledet af Gordon P. Henriksen 
fra Fishing Zealand og den sven-
ske forsker Daniel Melin fra Jord-
bruksverket.

Rapporten blev udgivet i efteråret 
2017 og mundede ud i nogle vig-
tige anbefalinger for at sikre en 
videreudvikling og holdbar lystfi-
skerturisme i Norden. 

Rapporten er på engelsk og 
kan downloades her: http://
f i sh ingzea land .dk /wp-con-
tent/uploads/Nordic-Recrea-
tional-Fishing-Workshop-Seri-
es-2014-2016_WEBB.pdf

Fishing Zealand samarbejder på nordisk plan:

Konferencer i regi af Nordisk  
Ministerråd:

Anbefalingerne er oprindeligt på engelsk men er frit oversat til 
dansk i dette blogindlæg: http://fishingzealand.dk/lystfisketurisme/
nordisk_ministerraad/

Anbefalingerne er helt i tråd med Fishing Zealands arbejde og visi-
oner for fremtiden. 
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I 2017 var Helsingør Kommu-
ne stadig en del af Fishing Zea-
land, hvilket gjorde det muligt at 
sætte et større fokus på Øresund. 
Dette arbejde foregik bl.a. via en 
arbejdsgruppe, der indeholdte  
repræsentanter fra bl.a. Danmarks 
Sportsfiskerforbund, Foreningen for 
Skånsomt Kystfiskeri, Greenpeace, 
WWF Verdensnaturfonden, Køben-
havns Kommune, Fishing Zealand, 
Friluftsrådet, Öresundsfonden og 
Danmarks Naturfredningsforening. 

Arbejdsgruppen kom sid-
ste år med en række konkrete  
anbefalinger for udviklingen af Øre-
sund – og denne rapport blev i  
efteråret 2017 udgivet. Rapporten 
og konklusionerne deri kan læses 
her:

Fokus på Øresund:

Fishing Zealand deltog i en  
arbejdsgruppe omkring Øresund

http://fishingzealand.dk/wp-content/uploads/Fiskeriet-i-Øre-
sund-2017-Final.pdf

Danmarks Sportsfiskerforbund fortsætter dette vigtige arbejde. 
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Det er tidligere blevet besluttet at udgive et nyt FZ-magasin, og det-
te arbejde tog fart i slutningen af året. Strukturen på dette magasin 
bliver lidt anderledes i forhold til seneste magasin. Den væsentlig-
ste forskel bliver, at hver medlemskommune får et dobbeltopslag 
(2 sider), hvor der bringes en artikel om det mest interessante fi-
skeri, den pågældende kommune har at byde på. 

Magasinet forventes at udkomme maj 2018. 

Fishing Zealand Magazine:

Magasinet får ny struktur
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Evalueringen foregik på to måder. Sekretariatsleder Paul Debois 
besøgte alle medlemskommunerne med det formål at tale om 
ønsker, forventninger, organisering internt i kommunerne og FZ’s 
rammer & organisering samt evaluere samarbejdet mellem de for-
skellige aktører.

Anden del af evalueringen foregik med inspiration fra Holbæk Kom-
mune. VisitHolbæk havde tidligere regnet på, hvor meget medie-
omtale, de havde fået siden indmeldelsen i Fishing Zealand. 

I efteråret 2017 blev der derfor foretaget en analyse af mediedæk-
ningen af Fishing Zealand siden projektets start i 2013. 

I analysen har der været anvendt Infomedia og Google til at udar-
bejde mediesøgninger. Herved ved vi godt, at der kan være nogle 
enkelte medier, der ikke er medtaget, så man kan med rette kal-
de dette et lidt konservativt bud på mediedækningen – dvs. den 
egentlig mediedækning forventes højere.

Den fundne mediedækning er efterfølgende omregnet til en medi-
edækningsværdi svarende til, hvis man havde købt den tilsvarende 
mediedækning via annoncering. Ikke al omtale har været muligt at 
omsætte til annonce-kroner, hvilket dog har været muligt i langt de 
fleste tilfælde. 

Værdien er fundet ved henvendelse til medierne selv. Det har væ-
ret muligt at sætte værdi på alle artikler fra skrevne medier, digitale 
medier og nogle indslag i TV (TV2’s lokale kanaler). 

Analysen viser at Fishing Zealand har fået mediedækning svaren-
de til en værdi af ca. 13 mio. kr. - venligst se Tabel 1 bagerst i denne 
Årsrapport. Til sammenligning har FZ’s samlede budget i samme 
periode været 5,7 mio. kr.

Evaluering af Fishing Zealand:

Fishing Zealand gennemgik en 
evaluering i efteråret 2017
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Årets Fishing Zealand konference var henlagt til det hyggelige Hotel 
Højbysø i Odsherred Kommune. Men knap 100 deltagere var den 
godt besøgt. Der var deltagere fra kommunerne, virksomhederne, 
fiskeguiderne, lystfiskeforeningerne, DTU Aqua, Danmarks Sports-
fiskerforbund, CATCH, Udenrigsministeriet – for blot at nævne nog-
le. Endnu en gang viste konferencen sin styrke som et vigtigt de-
batforum, networkingsted og nye tanker så dagens lys indenfor 
udvikling af bæredygtig lystfiskeri og lystfiskerturisme.

Fishing Zealand Konferencen:

På Hotel Højbysø

Dagen blev indledt af borgmester 
i Odsherred Kommune, Thomas 
Adelskov. Thomas nævnte, at 
dette projektet især har sin styrke 
ved at løfte i flok og de gode ideer 
gribes ofte af andre samarbejds-
partnere, så arrangementerne 
kommer til at blive ført ud i livet. 
Dagen igennem blev der holdt 
spændende taler og debatind-
læg, afløst af workshops, hvor de 
fremmødte havde mulighed for at 
networke, debattere og diskutere. 

Temaerne favnede bredt, og i lø-
bet af dagen blev der sat fokus på 
Fishing Zealands mange tiltag. 
De enkelte oplæg dagen igen-
nem bidrog til at skabe en mere 
fyldestgørende forståelse af lystfi-
skere som målgruppe, som f.eks. 
hvad driver fremtidens lystfiske-
re, betydningen af miljøindsatser, 
lystfiskeri som socialt middel til 
aktivering af børn og unge samt 
fremtidens udvikling af lystfisker-
turismen.
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Efter kommunalvalget i efteråret 2017 valgte Helsingør og Halsnæs 
Kommuner ikke at forlænge deres engagement i Fishing Zealand.
Helsingør Kommunes begrundelsen var, at de ikke fik nok for pen-
gene. Set i lyset af, at der de senere år har været besparelser på 
budgettet, valgte kommunen derfor denne løsning. 

Det var den første kommune, der valgte at forlade projektet, hvilket 
selvfølgelig er rigtigt ærgerligt, især da Helsingør Kommune har så 
stort potentiale mht. lystfiskerturisme. I løbet af de to år kommunen 
har været medlem af Fishing Zealand er der sket rigtig mange ting. 
Særligt har der været fokus på presseture, hvor en lang række sto-
re udenlandske fiskemedier har fisket på Øresund med Helsingør 
som udgangspunkt. 

Det har bl.a. været det tyske online medie ”Dr. Catch”, det ander-
kendte tyske medie ”Bissclips.tv”, det svenske blad ”Fiskejourna-
len” samt det tyske blad ”Kutter & Küste” - og nu senest det ver-
denskendte ”Lonely Planet”. Størstedelen af disse presseture var 
i samarbejde med mange lokale aktører. I Fishing Zealands eva-
luering ses, at kommune har fået en mediedækning svarende til 
ml. 700.000-800.000 kr. i de to år, som kommunen var en del af 
projektet. 

Derudover er der blevet filmet Fiskeguiden i kommunen og lavet 
flere events. Du kan læse mere om udmeldelsen her:
http://fishingzealand.dk/nyheder/helsingoer-kommune-mel-
der-sig-ud-af-fishing-zealand/

Efter kommunalvalget valgte Halsnæs’ nye byråd at omprioritere 
indsatsområderne, hvilket betyder at der ikke længere fokuseres 
på vækst og turisme. Denne omprioritering ses ligeledes i den lo-
kale bemanding på området, hvor der skal spares på lønkroner-
ne. Det nye flertal i byrådet valgte i stedet at have fokus på “varme 
hænder” og andre prioriteringer, som derfor flytter indsatserne væk 
fra vækstområdet. 

To gik og en ny kom til:

Ændringer i medlemskommunerne 
i Fishing Zealand
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Udmeldingsbeslutningen blev truffet med 3 stemmer imod og 4 stemmer for. 
Sune Raunkjær (V) medlem i Halsnæs byråd og Fishing Zealand’s bestyrelse 
udtaler i forbindelse med udmeldingen: “Jeg er meget ærgerlig over at afbryde 
medlemskabet nu, da jeg er af den overbevisning, at vi først de kommende år 
vil kunne begynde at høste lave frugter for alvor”. 

Du kan læse mere om Halsnæs kommunes beslutning her:
http://fishingzealand.dk/nyheder/efter-kommunalvalget-forlader-hals-
naes-kommune-fishing-zealand-samarbejdet/

Modsat ovenstående var der også 
gode nyheder på denne front i 2017. 
Frederikssund Kommune har pr. 
januar 2018 valgt at melde sig ind i 
Fishing Zealand. 

Det er en fantastisk nyhed for arbej-
det omkring fjordlandet. Ydermere 
er Frederikssund Kommune hjem-
kommune for fem meget vigtige 
opvækstvandløb for ørreder. 

I kommunen har en af Fishing Zea-
lands fiskeguider allerede udført to 
kurser i regi af Ørredpatruljen. Dette 
arbejde skal selvfølgelig yderligere 
udbygges. 

Kommunen råder samtidigt over 
noget rigtigt spændende fiskevand 
ud til både Isefjorden og Roskilde 
Fjord, hvilket i dag allerede er kendt 
i lystfiskerkredse – så potentialet til 
nogle lystfiskerevents er bestemt 
tilstede.
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Projektets formål er at formulere en strategi for bæredygtigt lystfi-
skeri i Østersøen med og for de deltagende lande. Projektet skal 
bl.a. omhandle udvikling af konkrete bæredygtige lystfiskerproduk-
ter i de deltagende lande, samt realisering af mindst et praktisk 
projekt i hvert land og endelig opbygge en fælles international di-
gital lystfiskerportal om Østersøens værdier og lystfiskepotentialer.
Hvorfor er Fishing Zealand med?

Fishing Zealand har en stor ekspertise inden for alle projektets 
emner og kan dermed bibringe projektet en masse knowhow og 
vigtige erfaringer. Vi vil også nyde godt af det internationale samar-
bejde bl.a. ved udvikling af nye lystfiskeprodukter. Relevante emner 
vil ligeledes nemmere komme på den internationale dagsorden. I 
tillæg vil Fishing Zealands hjemmeside blive linket op til den kom-
mende internationale Østersø lystfiskerportal og dermed blive in-
ternationalt og bredere eksponeret.

Projektgruppen mødes ca. hvert halve år. De næste møder er til 
foråret i Tyskland samt i Litauen til efteråret. Senest blev der i efter-
året 2017 afholdt midtvejskonference i Peenemünde, Tyskland. 
Alle lande i projektet er forpligtet til at lave et praktisk projekt i for-
bindelse med CATCH. Fra dansk side er det besluttet at anlægge 
en geddefabrik i brakvandet på Sydsjælland, hvilket vil blive landets 
første geddefabrik. I den forbindelse bliver der i øjeblikket arbejdet 
på to film. En omhandlende det at lave en geddefabrik – her vil 
man bl.a. følge biologernes arbejde før, under og efter etableringen 
af geddefabrikken. Den anden film vil omhandle korrekt håndtering 
af gedder under fight, landing og genudsætning, når man som 
lystfisker får dem på krogen – i fagsproget kaldt ”Catch & Relea-
se”. Disse film vil senere blive tilgængelige på projektets og Fishing 
Zealands hjemmeside. Ligeledes arbejdes der på projektets kom-
mende digitale platform, hvor man vha. kort kan finde gode fiske-
pladser i området samt al nødvendig fiskeinformation. Ydermere 
vil overnatningssteder, bådudlejere og fiskegrejbutikker m.m. blive 
vist.

Læs mere om projektets arbejde her: http://catch-southbaltic.eu/

EU Projektet CATCH: 

Fishing Zealand er partner i 
EU-projekt
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I 2017 var der tryk på lystfiskerarrangementer og events. Som no-
get helt nyt blev Hornfiskefestivalen flyttet til Sjælland, nærmere 
bestemt Kalundborg Kommune. Den var tidligere beliggende på 
Samsø. Denne event blev en succes med det samme, og over 100 
deltagere skabte en fantastisk stemning en weekend i maj. Yder-
mere fik festivalen megen omtale rundt omkring, bl.a. var TV2 Øst 
forbi. Så forventningerne er høje til 2018 udgaven.

Fjordlandet Open skiftede navn og flyttede fra Orø til Holbæk by. 
Oprindeligt startede dette glimrende initiativ på Orø, men da Orø 
Kro lukkede, valgte andre kræfter at videreføre konkurrencen. 
Fjordlandet Open blev derfor arrangeret af en ny gruppe bestående 
af en lokal grejbutik ProOutdoor, Holbæk kommune, VisitHolbæk, 
Værftscaféen og Fishing Zealand.

Derudover foregik en række årlige events såsom Session på Møn, 
Sol Over Lejre, Put i Påsken, Bindesessions i Skoven samt FZ-
Ugen. Makrelfestivalen annonceres stadig via FZ’s kanaler, men 
festivalen er efterhånden selvkørende og kører fint uden FZ som 
medarrangør. Endelig skal nævnes alle de foredrag som vi sætter 
i søen. De er for det meste lavet som et dinner-show, hvor man får 
en god anretning først og så efterfølgende hører et spændende 
foredrag – ofte af vores egne Fishing Zealand guider.

Til hovedparten af alle de velbesøgte arrangementer stillede Fis-
hing Zealand med certificerede guides, så alle – selv de mest uer-
farne – kunne være med. Det er ikke tvivl om, at en masse nye 
lystfiskerkarrierer blev skudt i gang i året, der gik.

Lystfiskerevents:

Nyheder og en events i nye klæder 
i 2017
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Fishing Zealand præsenterede igen et imponerende program til 
årets FZ-uge. Igen i år var der nemlig mulighed for at deltage i 
en række fiskerelaterede aktiviteter, som var planlagt i samarbejde 
med kommuner, grejbutikker og ikke mindst de lokale lystfiskerfor-
eninger og andre aktører. 

De mange tilbud var sat sammen af fiskeri, der bl.a. gav oplevel-
ser på havet, fra kysten, naturlige søer og i Put & Take. Som et 
gennemgående tema for hele ugen, var der et særligt fokus på at 
udbrede kendskabet til, og interessen for, fiskeriet i en række hav-
ne- og moleområder. Havnetilbuddene blev også flittigt benyttet og 
mange fik deres første fiskeoplevelser nogensinde.

Arrangementerne var godt besøgt, og FZ modtog masser af posi-
tiv respons. Derfor glæder vi os til at lave endnu en FZ-uge i efter-
året 2018.

Læs mere om hvordan det forløb i 2017 her: http://fishingzealand.
dk/nyheder/fishing-zealand-ugen-2017/

Fishing Zealand-Ugen:

Efterårsferien gik endnu en gang 
helt i fisk
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Af bandeleder Rune Hylby

En forrygende begyndelse for Den sjællandske Grusbande i sen-
sommeren 2016 blev konsolideret og fulgt op af mange flere projek-
ter og andre initiativer i løbet af et hektisk og begivenhedsrigt 2017.  

Allerede i begyndelsen af året, var Den sjællandske Grusbande 
med rundt på Sjælland, da hundredtusinder af små ørredsmolt 
blev sat ud af de sjællandske foreninger, og som en særlig gestus 
til sportsfiskerne i København og Nordsjælland, satte Den sjælland-
ske Grusbande 10.000 små ørreder ud i mundingen af Mølleåen. 
Ørrederne var sponsoreret af flere københavnske grejforretninger 
og til selve udsætningen mødte 150 tilskuere op, idet TV Lorry hav-
de profileret udsætningen.

Udsætningerne i april måned blev fulgt op af projekter overalt på 
Sjælland, og Den sjællandske Grusbande har taget initiativ til, eller 
været engageret på anden vis i mere end 50-60 projekter i 2017. Til 
disse arrangementer har mere end 250 frivillige ydet en stor ind-
sats og et tilsvarende antal, har kigget på.

Flere projekter har haft deltagelse af skoleklasser og andre uddan-
nelsesinstitutioner, bl.a. i Næstved Kommune, hvor en klasse med 
35 flygtninge, -primært fra Syrien, lagde skjulesten ud i et fritlagt 
vandløb. Et andet projekt i Lejre Kommune, var skabt på baggrund 
af et samarbejde mellem Roskilde Tekniske Skole og Den sjæl-
landske Grusbande, hvor en kilometer lang strækning af et privat 
ørredvandløb, blev vedligeholdt efter ”Humbæk-metoden”. 

Viften af projekter er bred, og ikke mindst indsatsen for bedre gyde- 
og opvækstbetingelser for de sjællandske ørreder, har været prio-
riteret højt i Den sjællandske Grusbande. Derfor har udlægning af 
gydegrus været en gennemgående indsats, som flere kommuner 
har været begunstiget med. Bl.a. i Guldborgsund og Vordingborg 
Kommune, hvor Den sjællandske Grusbande i samarbejde med 
de lokale foreninger, har udlagt næsten 100 tons gydegrus.  

Den Sjællandske Grusbande:

Det frivillige arbejde er rigtigt  
kommet på skinner
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De mange projekter kan kun realiseres, hvis 
netværket omkring Den sjællandske Grus-
bande fungerer tilfredsstillende for alle par-
ter. Det gælder naturligvis samarbejdet med 
kommunerne, lodsejerne, samt naturligvis 
de lokale sjællandske sportsfiskerforeninger. 
Overalt på Sjælland har vi gennem mange år 
været vidne til et rigtig stort engagement fra 
sportsfiskerforeningernes side, når det gjaldt 
restaurering af vandløbene og forbedring af 
forholdene for ørreder.

De mange projekter er året igennem blevet 
markeret af blogindlæg på Fishing Zealands 
hjemmeside og er blevet fulgt op af presse-
meddelelser, som kommunerne og de loka-
le, medier, har brugt til at fortælle den gode 
historie om den store frivillige indsats for 
vandmiljøet, såvel som for de mange lystfi-
skere, der nyder godt af indsatsen fra Grus-
banden. 

Derfor nyder Den sjællandske Grusbande stor respekt overalt på 
Sjælland, samt de sydlige øer, og Grusbandens mere end 600 ban-
demedlemmer giver genlyd overalt i landet. Den gode historie om 
indsatsen fra de mange frivillige medlemmer var ét af temaerne 
på Naturmødet i Hirtshals, hvor Bandelederen var til ”sofasamtale” 
med Anders Lund Madsen. Ligeledes blev Grusbanden inviteret til 
at holde foredrag ved den store Natur og Miljøkonference i Kolding.
Den sjællandske Grusbande hviler ikke på laurbærrene, tværtimod. 
Vi vil mere, meget mere, og er derfor i fuld gang med at planlægge 
og udføre mange flere projekter i 2018.

Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/groups/Grus-
banden/?fref=ts 
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Af tovholder Niels Vestergaard

Projektgruppen for Brakvandet startede i 2016 på initiativ fra Fis-
hing Zealand. Der er tre kommuner i gruppen: Næstved, Vording-
borg og Guldborgsund Kommune.

Sidste år skrev vi i årsrapporten, at vi håbede meget snart at kunne 
præsentere starten på den første geddefabrik. Det kunne vi i 2017. 
Guldborgsund og Vordingborg kommune er i gang med at etable-
re geddefabrikker. Vi lavede et par små film om projekterne, og de 
kan ses her på Fishing Zealands hjemmeside: http://fishingzea-
land.dk/nyheder/vi-arbejder-brakvandet/

Næstved Kommune følger snart efter med endnu en geddefabrik i 
det sydsjællandske.

Disse projekter var formentlig ikke kommet i gang uden den inspi-
ration og hjælp, der kommer fra Projektgruppen for Brakvandet un-
der Fishing Zealand. Gruppen består af biologer fra de involverede 
kommuner samt repræsentanter fra Fishing Zealand, Danmarks 
Sportsfiskerforbund, Fritidsfiskerne samt en lokal lystfisker.

Vi glæder os til at komme med endnu mere nyt i 2018, der er nem-
lig endnu flere projekter i gang.

• En “Geddefabrik” er svenskernes humoristiske betegnelse for en 
vinter/forårsoversvømmet eng med græs og andre planter.
• Det er det perfekte miljø når gedderne skal gyde, og giver sam-
tidig optimale forhold for geddeynglen i de første kritiske uger af 
deres liv.
• Kombinationen af lunt vand og masser af skjul og føde giver en 
enormt stor produktion af geddeyngel.

Nyt fra projektgruppen for Brakvandet:

Geddefabrikkerne starter  
produktionen
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www.fishingzealand.dk

www.facebook.com/fishingzealand

Dette var et udpluk af alle de aktiviteter, der er foregået i 2017. 
Husk at følge med på Fishing Zealands hjemmeside – hvor vi an-

noncerer alle de events og aktiviteter, som vi laver.

Knæk & bræk i 2018
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